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Een aantal verpleegafdelingen van het Jeroen Bosch Zie-
kenhuis (JBZ) in ’s Hertogenbosch heeft in 2012 en in 
het eerste kwartaal van 2013 te maken gehad met een 
onevenredige bedbezetting. Zowel een (te) hoge als lage 
bedbezetting is een risico voor de kwaliteit van zorg en 
arbeid, zoals verderop in dit artikel toegelicht wordt. In 
opdracht van de specialisten en de manager bedrijfsvoe-
ring van het JBZ, en ondersteund door een wiskundige 
en organisatiedeskundige, is een aantal mogelijke inter-
venties voor het beddenhuis van het JBZ prospectief cij-
fermatig geanalyseerd. Dit resulteerde in een adequate 
interventie voor optimalisering van de bedbezetting voor 
de betrokken specialismen, waardoor de kwaliteit van 
zorg en arbeid aantoonbaar verbeterd is. In dit artikel 
worden de gebruikte methoden en de resultaten van het 
onderzoek kort toegelicht. Zie voor een uitgebreid ver-

slag van het onderzoek hoofdstuk 3 van het proefschrift 
van Van de Vrugt (Van de Vrugt, 2016)

Probleemstelling

Door verkorting van de ligduur van neurologische pa-
tiënten waren er, voor aanvang van het onderzoek, op 
de afdeling Neurologie relatief veel onbenutte bedden. 
De specialismen Interne geneeskunde en Longgenees-
kunde ervoeren daarentegen overbezetting van hun 
verpleegafdelingen. In de praktijk betekende dit dat er 
patiënten Interne geneeskunde verspreid door het hele 
beddenhuis lagen en dat de afdeling Neurologie patiën-
ten van veel verschillende specialismen op de afdeling 
ontving. Daarnaast werden patiënten vaak, wanneer er 

op de eigen afdeling weer een bed vrij kwam, terugge-
plaatst naar de eigen afdeling. Dit resulteerde in een 
extra overdrachtsmoment hetgeen de kwaliteit van zorg 
negatief kon beïnvloeden. Ook de werkbeleving van ver-
pleegkundigen werd negatief beïnvloed door zowel de 
piek- en dalbelasting als de verpleegkundige zorg voor 
patiënten van andere specialismen. Tot slot kostte de 
artsenvisite meer tijd wanneer patiënten over meerdere 
afdelingen verspreid lagen. 

Het JBZ heeft daarom een projectgroep ingericht be-
staande uit een neuroloog, een internist, een longarts, 
een afgevaardigde van het bureau opname, de manager 
bedrijfsvoering, het unithoofd spoedeisende hulp en de 
unithoofden van de drie betrokken verpleegafdelingen. 
De projectgroep werd ondersteund door een adviseur 
patiëntenlogistiek en een wiskundige. Doelstelling van 
de projectgroep was het verbeteren van de kwaliteit van 
zorg en arbeid op alle betrokken afdelingen, zonder 
daarbij de weigeringskans (kans dat een patiënt niet op-
genomen kan worden omdat alle bedden bezet zijn) te 
verhogen.

Mogelijke interventies

Het totale beddenhuis van het JBZ bestaat uit 730 
bedden, waarvan 64 bedden voor Neurologie, 32 voor 
Longgeneeskunde en 96 voor Interne geneeskunde. 
Neurologie vormde al een samenwerkingsafdeling met 
Longgeneeskunde. Dit wil zeggen dat er standaard long-
patiënten op de afdeling Neurologie geplaatst konden 
worden en dat de afdeling hier op voorbereid was. Uit 
een analyse van data uit het Ziekenhuis Informatie Sy-

steem bleek dat de gezamenlijk beschikbare beddenca-
paciteit voor de drie betrokken afdelingen grotendeels 
voldoende was om aan de vraag te voldoen. 

De historische bedbezetting van deze afdelingen is 
weergegeven in figuur 1. Opmerkelijk in figuur 1 is de 
piek begin 2013; door de strenge winter werden in die 
periode relatief veel patiënten met een longontsteking 
opgenomen. 

Met een Erlang wachtrijmodel (M/G/c/c) is door-
gerekend wat de minimaal benodigde capaciteit is om 
maximaal 5% weigeringskans te garanderen voor ieder 
specialisme. Hieruit volgde dat Interne geneeskunde 99 
bedden nodig had, Longgeneeskunde 43 en Neurologie 
47 (in totaal dus 189 bedden). Omdat het totaal aantal 
beschikbare bedden 192 was, bleek ook hieruit dat capa-
citeit toevoegen aan het beddenhuis niet nodig was. Er 
is daarom gezocht naar interventies om de bedden te 
herverdelen of poolen voor de betrokken specialismen. 
De projectgroep zag drie mogelijke oplossingen: 
•  het openen van een opnameafdeling;
•  een interne verhuizing; 
•  een vaste samenwerkingsafdeling voor Interne genees-

kunde. 
Deze oplossingen worden achtereenvolgens kort toege-
licht.

Openen van een opnameafdeling
Een opnameafdeling is een bufferafdeling voor spoed-
patiënten die indien nodig overgeplaatst worden naar 
hun definitieve afdeling. Het verschil tussen een opna-
meafdeling en een gewone verpleegafdeling is dat op 
een opnameafdeling patiënten een korte ligduur hebben 
(vaak maximaal 48 uur), er vaker een artsenvisite is om 

SLIM SAMENWERKEN AAN EEN 
EVENWICHTIGE BEDBEZETTING

Saskia Cornelissen, Maartje van de Vrugt, Eric Smits & Thom Timmerhuis

Figuur 1. Bedbezetting van de betrokken specialismen, met rechte lijn op 96 bedden (capaciteit)



36
             STAtOR           december 2016|3

37
            STAtOR           december 2016|3

snel ontslag te bevorderen en medewerkers breed opge-
leid zijn om acute zorg te verlenen. De werking van een 
opnameafdeling voor alle beschouwende specialismen 
is, voor verschillende scenario’s met betrekking tot ver-
blijfduur en overplaatsingsbeleid, geschat met behulp 
van een Erlangmodel met tijdsafhankelijke aankomsten 
en ontslagen en de Modified Offered Load approxima-
tie (Massey & Whitt, 1994). Input voor dit model is de 
aankomsttijdenverdeling van alle spoedpatiënten en 
een schatting van het aantal patiënten dat gebruik gaat 
maken van de opnameafdeling, welke gemaakt is met 
behulp van een lijst opname-indicaties die volgens de 
specialisten geschikt zijn voor opname op een opname-
afdeling. Er zijn verschillende scenario’s met betrekking 
tot verblijfduur en overplaatsingsbeleid onderzocht, 
waarvan er twee in tabel 1 zijn weergegeven.

De opnameafdeling blijkt te klein voor een efficiënte 
bedbezetting. Het JBZ streeft naar 80%-90% bedbezet-
ting (niet in klinische verpleegdagen, maar gerealiseerde 
opname- en ontslagtijd) en weigeringskans ≤5%; de 
onderzochte scenario’s presteren veel lager dan deze 
norm. 

Interne verhuizing
Bij de tweede oplossing, een interne verhuizing, is ge-
zocht naar mogelijke combinaties van beddenunits en 
specialismen. Omdat het aantal mogelijkheden beperkt 
was, is dit met de hand gedaan, waarbij toegewerkt 
werd naar het aantal benodigde bedden zoals dat met 
de M/G/c/c-wachtrij berekend was. Dit leverde geen 
oplossing op waarin alle specialismen een voldoende 
aantal bedden toegewezen kregen zonder de bestaande 
beddenunits te versnipperen (één specialisme verspreid 
over meer dan één verpleegvloer) of verbouwen.

Vaste samenwerkingsafdeling voor Interne geneeskunde 
Voor de derde oplossing is onderzocht of Neurologie 
de samenwerkingsafdeling voor patiënten van Interne 
geneeskunde kan worden. Hiertoe hebben de internis-

ten vastgesteld welke patiëntencategorieën medisch ge-
zien geschikt zijn om op de samenwerkingsafdeling te 
plaatsen en is het aantal benodigde bedden voor deze 
patiënten geschat. De capaciteit op de afdeling Neuro-
logie bleek toereikend om deze patiënten te plaatsen, 
op basis van het verwachte aantal benodigde bedden uit 
historische data van de bedbezetting. Vervolgens zijn de 
scholing- en trainingsbehoefte geïnventariseerd en zijn 
er richtlijnen opgesteld over het visitelopen, de medi-
sche supervisie en implementatie-ondersteuning. Deze 
oplossing is in september 2013 geïmplementeerd. 

Effectmeting

In januari 2014 is een effectmeting uitgevoerd voor twee 
prestatiematen: (1) bedbezetting en (2) het aantal over-
plaatsingen van ‘vreemd specialisme’-patiënten van de 
afdeling Neurologie naar een andere afdeling. Daarnaast 
zijn de resultaten voor het betrokken personeel geëvalu-
eerd op de vergaderingen van de projectgroep.

Hoewel de verandering in bedbezetting klein is, zijn 
er significant meer bedden door Interne geneeskunde 
benut op Neurologie (tabel 2). Tegelijkertijd is het aantal 
bedden gevuld door overige specialismen daar afgeno-
men. Uit tabel 3 blijkt dat er minder patiënten worden 
overgeplaatst van Neurologie naar andere afdelingen. 
Uit de evaluatie blijkt dat Internisten minder tijd kwijt 
zijn aan visite lopen en meer vertrouwen hebben in de 
kwaliteit van zorg op de uitwijkafdeling. De afdeling 
Neurologie ervaart minder piek- en dalbelasting en voelt 
zich bekwaam voor de aanwezige patiëntencategorieën. 
Aandachtspunt is de verzwaring van de complexiteit van 
zorg op afdeling Interne geneeskunde, doordat patiën-
ten met relatief lichte indicaties (‘makkelijke’ patiënten) 
uitwijken naar Neurologie. 

Beslisregel

Na de implementatie ontstond er behoefte aan een 
beslisregel om preciezer te bepalen hoe de afdelingen 
moeten samenwerken. Hiertoe is een simulatie uitge-
voerd, waarin verschillende beslisregels zijn onderzocht. 
Input voor de simulatie was de opname- en ontslagdata 
van de patiënten van de betrokken afdelingen, waarbij 
een fractie van de patiënten willekeurig aangewezen 
werd als ‘geschikt voor de uitwijkafdeling’ omdat de 
diagnosecodes niet beschikbaar waren in de dataset. 
Alle onderzochte beslisregels zijn op basis van drem-
pelwaarden: patiënten wijken uit wanneer er nog x of 
minder beschikbare bedden zijn op de afdeling Interne 
geneeskunde. Omdat het aantal patiënten van Interne 

24U/DAG OPNAMES ALLEEN ’S NACHTS OPNAMES

#bedden bedbezetting weigeringskans #bedden bedbezetting weigeringskans

5 82% 46% 3 61% 37%

8 73% 20% 4 55% 21%

10 66% 9% 6 43% 5%

12 58% 3%

GEMIDDELDEN VOOR NA

Bedbezetting afdeling Neurologie 45,25 44,87

     waarvan Neurologie 37,98 36,82

     waarvan Longgeneeskunde 5,80 5,14

     waarvan Interne geneeskunde 
0,77 2,55 

(p=0,00)

     waarvan overige specialismen 
0,71 0,36 

(p=0,03)

Bedbezetting afdeling Interne geneeskunde 80,77 80,88

Bedbezetting afdeling Longgeneeskunde 24,85 24,53

SPECIALISME VOOR INTERVENTIE NA INTERVENTIE VERSCHIL

Interne geneeskunde 0,62 0,25 -60%

Overig 0,10 0,05 -50%

Figuur 2. Weigeringskans wanneer er x bedden gereserveerd worden op Interne geneeskunde én twee bedden gereserveerd op 
Neurologie/Longgeneeskunde voor Neurologie en Longpatiënten

Tabel 1. Resultaten Erlangmodel voor opnameafdeling waar patiënten maximaal 48 uur mogen verblijven

Tabel 2. Bedbezetting voor en na interventie, p-waarden uit de 
wilcoxonrangtekentoets

Tabel 3. Aantal overplaatsingen per patiënt opgenomen op afdeling Neurologie
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geneeskunde groter is dan het aantal patiënten van de 
andere specialismen zijn er in de beslisregels ook bed-
den gereserveerd voor Neurologie en Longgeneeskunde; 
de laatste y beschikbare bedden worden vrij gehouden 
voor Neurologie en Longgeneeskunde. Wanneer een pa-
tiënt niet opgenomen kan worden op de eigen afdeling 
of uitwijkafdeling, wordt deze geweigerd. 

Uit figuur 2 blijkt dat de weigeringskans voor Interne 
geneeskunde verbetert, terwijl voor Neurologie en Long-
geneeskunde weinig verandert. In deze figuur refereert 
'0' op de horizontale as aan de situatie zonder georgani-
seerde uitwijk. De projectgroep heeft op basis van deze 
resultaten ervoor gekozen om drie bedden te reserveren 
op Interne geneeskunde (x=3).

Conclusie

Bij aanvang van dit project was er sprake van disbalans 
in de bedbezetting van de betrokken verpleegafdelingen; 
op de afdeling Interne geneeskunde waren er te weinig 
bedden en op Neurologie juist te veel bedden. Zowel 
het hebben van te weinig als te veel bedden is nadelig 
voor de kwaliteit van zorg en arbeid. Het totale aantal 
benodigde bedden is geschat met behulp van een Er-
lang model. De gezamenlijk beschikbare bedden bleken 
toereikend voor de betrokken specialismen. Er zijn drie 
interventies cijfermatig en medisch-inhoudelijk onder-
zocht, waarna één interventie gekozen is. In januari 2014 
is er een samenwerkingsafdeling voor patiënten van In-
terne geneeskunde op afdeling Neurologie ingericht. 
Deze interventie heeft geresulteerd in een meer even-
wichtige bedbezetting en een reductie van het aantal on-
gewenste overplaatsingen. Hierdoor zijn zowel de kwali-
teit van zorg als de kwaliteit van arbeid op de afdelingen 
verbeterd. Het betrokken personeel is tevreden over de 
interventie, maar noemt als aandachtspunt de toegeno-
men werkdruk op de afdeling Interne geneeskunde.  

Het is voor projectgroepen vaak lastig om écht iets 
in zorgprocessen te veranderen. De gehanteerde veran-
deraanpak blijkt een sleutel tot succes in dit project. De 
zorgprofessionals hebben zelf oplossingen gezocht en 
zijn daarbij inhoudelijk ondersteund. Deze inhoudelijke 
ondersteuning bestond vooral uit data-analyse door een 

wiskundige. Uitgangspunt was dat we door samenwer-
king de zorg voor patiënten willen verbeteren. Door sa-
men op cijfermatige basis oplossingen te verkennen, is 
er nauwelijks sprake geweest van domeinstrijd.

De auteurs bedanken graag prof.dr. Richard J. Boucherie en 
alle medewerkers van de beschouwende afdelingen van het  
Jeroen Bosch Ziekenhuis.
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David van Dantzig werd op 23 september 1900 in Am-
sterdam geboren. Hij stierf in Amsterdam op 22 juli 
1959.

Ik ben een van de laatsten die deze veelzijdige man 
gekend heeft. Curiositeit: Van Dantzig en ik hadden 
drie dingen gemeen: in militaire dienst gewoon sol-
daat gebleven, begonnen met scheikundestudie en we 
schreven allebei wel eens een vers – ik vaak een lime-
rick, hij wat serieuzer. Van Dantzig componeerde ook.

Er is veel over hem geschreven. In de NRC van 
27 juli 1959 staat een lang in memoriam door Hans 
Freudenthal; het beslaat – in het A3-formaat  van toen 
-  ongeveer een zevende pagina. Het CWI bracht drie 
boekjes uit; twee geschreven door Gerard Albers en 
een door Constance van Eeden; zij geeft in de Scien-
tific Family Tree de vier promovendi van Van Dantzig 
en hun wetenschappelijk nageslacht. De naam van 
Klaas van Harn met promotoren Doornbos en mijzelf 
ontbreekt door een misverstand. Hier haal ik persoon-
lijke herinneringen op.

In september 1956 meldde ik me 
bij het Mathematisch Centrum, waar 
assistenten werden gevraagd; ik was 
door gebrek aan resultaten mijn stu-
diebeurs kwijtgeraakt en moest wat 
verdienen. Er was alleen nog plaats 
bij de afdeling Statistiek. Dat ik niets 
van statistiek wist was geen bezwaar. 
Er werd wel verwacht dat ik het sta-
tistiekcollege van professor van 
Dantzig zou volgen.

Statistiek was een nieuw vak op 
de Nederlandse universiteiten; het 
werd alleen in Wageningen gegeven, 
niet echt als wiskundevak, en dus  nu 
in Amsterdam.

Bij de colleges van Van Dantzig 
zaten we met ons vieren: Fabius, Van 

Zwet uit Leiden, ikzelf en nog iemand, wiens naam mij 
is ontschoten. Van Dantzig kwam bijna altijd te laat, 
soms een half uur, soms drie kwartier. Je kreeg toch 
wel waar voor je geld, want hij bleef soms langer dan 
twee uur aan het woord. Dit veranderde toen zijn zoon 
het college ging volgen; die sloeg een krant open als 
hij vond dat het tijd was.

Ik maakte ijverig aantekeningen, wat niet eenvou-
dig was, omdat Van Dantzig zijn onderwijs niet echt 
voorbereidde, zodat het voor kon komen dat hij hal-
verwege een bewijs vastliep en dan aankondigde dat 
het volgende week verder zou gaan. De gemaakte aan-
tekeningen werkte ik de volgende dag zo goed mo-
gelijk en keurig geschreven uit. Ik deed de vier of vijf 
volgeschreven vellen in een grote envelop en deed die 
bij de professor in de bus van zijn huisadres; ik meen 
in de Jacob Obrechtstraat in de buurt van het concert-
gebouw.

Bij het begin van het volgende college haalde Van 
Dantzig de nog gesloten envelop uit 
zijn tas, maakte hem open en bekeek 
korte tijd de inhoud. Daarna ging het 
college verder.

Ik heb nooit tentamen gedaan 
bij Van Dantzig; hij overleed een 
paar weken voor de datum die ik 
daarvoor afgesproken had. Het vak 
werd  overgenomen door Constance 
van Eeden en Theo Runnenburg. Bij 
hen heb ik toen tentamen gedaan: 
een zeven (7).
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